
SE Action Pack
Inovação e Excelência na

Gestão de Não Conformidades
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Ajuda na captura e padronização 
de todos os dados relacionados 

à não conformidade

02

03

04

05

06

Registro

Direciona as não 
conformidades para 

os responsáveis pela 
revisão ou aprovação

Aprovação

Atribui atividades investigativas aos 
responsáveis com o suporte de 

ferramentas de análise de causa

Investigação

Cria e monitora planos 
detalhados de implementação 

de ações corretivas

Correção

Oferece visibilidade 
em tempo real das 

não conformidades e 
de suas ações 

corretivas, estatísticas 
e tendências

Monitoramento

Apoia a instituição de processos 
de mudança padronizados por 

toda a organização

Melhoria Contínua

Alcançar a excelência na 

gestão de não 

conformidades exige 

seguir os passos certos, 

executar cada atividade 

com a máxima eficácia e 

implementar um 

processo de 

aprimoramento contínuo. 

Para superar esses 

desafios, o apoio da 

tecnologia correta 

também é fundamental.

Melhore continuamente 
seu desempenho 
corporativo através da 
otimização do 
tratamento das não 
conformidades!



É essencial que a ocorrência de uma não 

conformidade seja registrada de uma forma 

padronizada. A solução da SoftExpert ajuda na 

captura e padronização de todos os dados 

relacionados à não conformidade, registrando 

todas as informações relevantes.

Registro01

Uma investigação sistemática das causas 

raízes dos problemas ou riscos identificados é 

essencial para previnir a sua recorrência. A 

solução da SoftExpert atribui atividades 

investigativas aos responsáveis com o suporte 

completo de ferramentas de análise de causa, 

como Ishikawa, 5 porquês, entre outras.

Investigação03

Os dados de não conformidades são 

comumente revisados por uma equipe para 

definição da prioridade do problema e 

aprovação de sua continuidade. A solução da 

SoftExpert direciona as não conformidades 

para os responsáveis pela revisão ou 

aprovação.

Aprovação02

Ações corretivas são ações derivadas da 

identi f icação e invest igação de um 

problema, visando resolver e/ou evitar não 

conformidades. A solução da SoftExpert 

otimiza a criação e o monitoramento de planos 

de ação detalhados.

Correção04



O sistema de não conformidade deve suportar 

tanto a gestão como o controle por análises 

detalhadas, utilizando recursos de análise e 

monitoramento. A solução da SoftExpert 

oferece visibilidade em tempo real de não 

conformidades e de suas ações corretivas, 

estatísticas e tendências.

Monitoramento05

O último passo deve oferecer um modo para 

que a gestão possa produzir mudanças no 

ambiente para garantir que o problema tratado 

não ocorra novamente. A solução da 

SoftExpert apoia a instituição de processos 

de mudança padronizados por toda a 

organização.

Melhoria Contínua06
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O SoftExpert Action Pack simplifica e padroniza o ciclo de vida da não 

conformidade, desde a identificação, avaliação e investigação, até as suas ações 

corretivas. A solução oferece um ambiente comum para o registro, a gestão e o 

monitoramento das não conformidades por toda a organização. Ela facilita o 

trabalho em conjunto e a comunicação das atividades do processo de gestão, com 

base nas normas e padrões de cada setor, ao mesmo tempo que oferece 

visibilidade em tempo real do seu desempenho e tendências. 

SoftExpert Action Pack
Gerencie desvios, ações corretivas
e não conformidades de forma eficaz.
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